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Kalisz, dnia 28 września 2015r.

Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Odpowiadając na pytania Wykonawców, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zwanej dalej “SIWZ”, na zadanie pn. Przeprowadzenie zaawansowanych
specjalistycznych szkoleń dla studentów Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, w ramach
projektu „Energooszczędnie zbuduj swoja przyszłość” na podstawie art.38 ust. 2 i ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 rok - Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.),
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień, uzupełnień i zmian :
1. Uzupełnienie odpowiedzi Zamawiającego z dnia 24.09.2015 r. do pytania nr 1 ( Czy w związku
z tym, że nie istnieją uprawnienia do sporządzania audytów energetycznych podtrzymują
Państwo opis wymogów dotyczący zadania numer 2):
Wykonawca nie musi posiadać uprawnień do sporządzania audytów energetycznych, musi
natomiast posiadać uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i
musi być wpisany do centralnego rejestru prowadzonego przez Ministra Infrastruktury –
Zamawiający w ten sposób zmienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 8.3
SIWZ dla zadania nr 2.
Wymagania dotyczące wpisu na listę audytorów energetycznych Krajowej Agencji
Poszanowania Energii są podyktowane założeniem zapisanym w projekcie "Energooszczędnie
zbuduj swoja przyszłość"- Zamawiający podtrzymuje zapis w pkt.8.3 SIWZ dla zadania nr 2
2. Uzupełnienie – odpowiedzi z dnia 24.09.2015 r. na pytanie 11. Pytanie Wykonawcy:
Czy egzamin, który ma zapewnić Wykonawca to egzamin AutoCAD Professional?
Do przystąpienia do egzaminu Professional jest wskazane dłuższe szkolenie niż 30 godzinne
Odpowiedź Zamawiającego
Egzamin zakończony wydaniem „Certificate Of Completion" wydany przez firmę
Autodesk" poziom zaawansowany.
3. Zmiana odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 6 z dnia 24.09.2015 r.:
Czy istnieje możliwość udostępnienia przez Zamawiającego sali szkoleniowej, którą
Wykonawca na czas trwania Kursu wyposaży we własny, odpowiedni sprzęt komputerowy
posiadający oryginalne oprogramowanie?
Odpowiedź Zamawiającego z dnia 24.09.2015 r.
Tak, patrz zapis w pkt. 3.5.1. SIWZ
Odpowiedź zmieniona (poprawna):
Zamawiający nie udostępni na cały czas trwania szkolenia sali szkoleniowej.

4.

Pytanie Wykonawcy:
Wskazana ogólna liczna godzin we wzorze formularza ofertowego wynosi 60. Z SIWZ jednak
wynika godzin 144 tj.: 20 godz. część A+ 20godz. część B + część C 52osobyx
2godz.doradztwa tj104 godz.
Uzupełniając poniższą wiadomość proszę także jeszcze o zwrócenie uwagi na fakt, iż
szkolenia zad. 4. w części Ai B mają się odbywać w trzech grupach. czy zatem w każdym
z tych punktów nie powinno być godz.60.
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający poprawił zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Formularz
oferty dla zadania nr 4 w piśmie z dnia 24.09.2015 r. , 13 pytanie i odpowiedź ( nowy
obowiązujący Formularz oferty) oraz poprawki w odpowiedzi na pytanie 12 niniejszego pisma.

5. Pytanie Wykonawcy :
Czy 2 godziny egzaminu dla każdej z grup szkoleniowych to specjalistyczny egzamin ACC,
po którym uczestnicy otrzymują dodatkowy certyfikat Acc potwierdzający umiejętność
posługiwania się programem, czy egzamin przygotowywany przez Centrum Szkoleniowe po
zakończeniu szkolenia?
Odpowiedź Zamawiającego :
Egzamin ma być przygotowywany przez Centrum Szkoleniowe po zakończeniu szkolenia
z zakresu prowadzonego szkolenia.
6. Pytanie Wykonawcy :
Czy wykonawca musi zagwarantować salę szkoleniową w Kaliszu, czy może przeprowadzić
szkolenie w salach Zamawiającego?
Odpowiedź Zamawiającego :
Wykonawca może przeprowadzić szkolenie w salach Zamawiającego .
7. Pytanie Wykonawcy :
W jakich dniach może odbywać się szkolenie: od poniedziałku do piątku, czy także w
weekendy?
Odpowiedź Zamawiającego :
Szkolenie może odbywać się od poniedziałku do piątku, kilka godzin w weekend.
8.

Pytanie Wykonawcy ;
W jakich godzinach może odbywać się szkolenie od poniedziałku do piątku oraz jeśli będzie
taka możliwość- w weekendy?
Odpowiedź Zamawiającego :
Godziny zostaną ustalone po wyłonieniu Wykonawcy zamówienia.

9. Pytanie Wykonawcy:
Czy jeśli Zamawiający ma udostępnić sale do zajęć komputerowych (bez komputerów) to czy
należy wpisać adres do Zadania 3 - ul. Nowy Świat 4? Czy będzie to w innym miejscu?
Odpowiedź Zamawiającego :
Zamawiający może udostępnić sale do zajęć komputerowych pod adresem : ul. Poznańska
201-205.
10. Pytanie Wykonawcy:
Ponawiam pytanie: o jaki egzamin chodzi? Zewnętrzny czy wewnętrzny?
Odpowiedź Zamawiającego :
Egzamin wewnętrzny z zakresu znajomości AutoCADa na poziomie zaawansowanym.

11. Pytanie Wykonawcy:
Czy studenci znają już podstawy AutoCAD? Na jakim poziomie jest przewidywany kurs? Jaki
ma na myśli certyfikat Zamawiający pisząc o certyfikacie europejskim i polskim? Czy zajęcia
dla 2 grup mają być prowadzone równolegle (wymóg min. 2 trenerów)?
Odpowiedź Zamawiającego :
Studenci znają już podstawy AutoCADa. Przewidziany kurs ma być na poziomie
zaawansowanym. Zaświadczenie/Certyfikat ukończenia wydane przez Firmę szkoleniową
i „Certificate Of Completion" wydany przez firmę Autodesk". Europejski certyfikat
Autodesk to Certificate Of Completion z AutoCAD Advanced. Zajęcia dla 2 grup mogą być,
ale nie muszą prowadzone równocześnie.
12. Pytanie Wykonawcy:
Zadanie nr 4 – Cena jednostkowa brutto za jedna osobę (52 osoby) ma to być wartość obliczona:
A+B/52 czy A+B+C/52
Odpowiedź Zamawiającego :
Dla ppkt. C cena jednostkowa brutto winna obejmować cenę za jedną godzinę lekcyjną,
z uwzględnieniem 52 osób, czyli prawidłowy zapis jest i tak należy poprawić w Formularzu
oferty :
Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę lekcyjną (dla C ) wynosi : .............................. złotych,
Całkowita cena brutto dla (104 godz./52 osoby x 2godz./ ) wynosi : .............................. złotych,
słownie : .............................................................................................................................. złotych.
13. W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust.6 w/w ustawy zmienia się termin
składania ofert na 2 października 2015 r. do godz. 11:00- zmiana dotyczy pkt. 13.1 , 13.6
i 10.16 SIWZ ( godzina 11;15 - otwarcie ofert , bez zmian).
14. Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ należy uwzględnić przy składaniu oferty.
15. Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
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